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ேசைவ எ�ர்பார்ப்�கள் 
 
�லம்ெபயரந்்த ெதா�லாளர ்ைமயம், தற்கா�க �சா�ல் அல்ல� 
�லம்ெபயரந்்த �ன்னணி�ல் உள்ள அைணத்� ெதா�லாளரக்�க்�ம் 
உள்ள பணி�ட �ரசச்ைனக�க்� உத��ற�. 
 
என்ன உத�கள் ெபற ���ம் 
 

• பணி�டத்�ல் உங்கள் உரிைமகள் மற்�ம் அவற்ைற எவ்வா� 
ெசயல்ப�த்�வ� என்ப� பற்�ய தகவைல நாங்கள் வழங்க ���ம். 
 

• உங்கள் பணி�ல் �ரசச்ைனகள் ஏற்ப�ம் ேபா�, நீங்கள் என்ன 
���கைள எ�க்கலாம் என்ப� பற்� ெபா�வான �ைற�ல் 
உங்க�க்�  நாங்கள் அ��ைர வழங்கலாம். 
 

• �ரசச்ைனகைள �ரக்்க ���மா என்பைதப் பாரக்்க, உங்கள் 
�தலாளி அல்ல� �ரசச்ைன�ல்  ெதாடர�்ைடய �ற�டன் 
ெதாடர�்ெகாள்வதற்� நாங்கள் உங்க�க்� உத�ேவாம். 
 

• Fair Work Ombudsman, மனித உரிைமகள் க�ஷன்கள் மற்�ம் �ற அர� 
நி�வனங்களிடம்  உங்கள் �ரசச்ைனகைள எ�ப்ப நாங்கள் 
உங்க�க்� உதவ ���ம். 
 

• நீங்கள் உங்கள்  ெதா�ற்சங்கத்�ல் ேசர ��ம்�னால், அ�ல் ேசரந்்� 
பங்ேகற்க நாங்கள் உங்க�க்� உதவ���ம். 
 

• உங்க�க்� வழக்க�ஞரின் ஆேலாசைன, நீ�மன்றத்�ல் 
�ர�நி�த்�வம் அல்ல� Work Cover �ரசச்ைனகளில்  உத� 
ேதைவப்பட்டால், ��தல் உத�க்காக நாங்கள் உங்கைள 
வ�நடதத்லாம் அல்ல� �ற நி�வனங்க�க்� பரிந்�ைரக்க ���ம். 
 

• உங்கள் ேகள்� அல்ல� �ரசச்ைனகள் ேமேல உள்ளவற்�ற்�ள் 
வர�ல்ைல என்றால், உங்க�க்� மற்ெறா� நி�வனத்�ன் உத� 
ேதைவப்படலாம், எ.கா., உங்கள் �சா பற்�ய ஆேலாசைன. 
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நாங்கள் உங்க�க்� உத�ம்ேபா� நீங்கள் என்ன எங்களிடம் 
எ�ரப்ார்க்கலாம் 

 
• நாங்கள் வழங்�ம் ேசைவ அைனவரக்்�ம்  இலவசம். 

 
• உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்க�ம், உங்கள் �ழ்நிைலக�ம் எப்ேபா�ம் 

தனிப்பட்டதாக�ம் ரக�யமாக�ம் ேபணிகாக்கப்ப�ம் . நாங்கள் 
ேசகரிக்�ம் தர�, கண்�ப்பாக அநாமேதய வ�வத்�ல் இ�க்�ம். �ல 
ேநரங்களில் ஆராய்ச�், வழக்கா�தத்ல் மற்�ம் �லம்ெபயரந்்த 
ெதா�லாளரக்ைள ஒ�ங்�ைணக்�ம் ேநாக்கத்�ற்காகப் 
பயன்ப�தத்ப்பட்�, ெவ� �ல நி�வனங்கேளா�  ப�ரந்்� 
ெகாள்ளப்படலாம். நாங்கள் ஒ�ேபா�ம் தரைவ �ற்க மாட்ேடாம். 
 

• ��ந்தால், உங்களின் ெமா�ையப் ேப�ம் பணியாளரக்ள் அல்ல� 
தன்னாரவ்த ்ெதாண்டரக்ைள உங்க�க்காக  எங்க�டன் ெதாடர�் 
ெகாள்�ம்ப� நிய�ப்ேபாம். ெமா�ெபயரப்்பாளரக்ள் 
ேதைவப்பட்டால், நாங்கள் வழங்�ேவாம். 
 

• �ல ேநரங்களில், உங்கள் ேகள்�க்� ப�லளிக்க அல்ல� நீங்கள் 
எங்க�க்� வழங்�ய ஆவணங்கள் மற்�ம் ஆதாரங்கைளப் பாரக்்க 
எங்க�க்� ேநரம் ேதைவப்படலாம். உங்க�க்கான ப�ல்க�ம் 
தகவ�ம் �ைடத்த�டன் நாங்கள் உங்கைளத ்ெதாடர�்ெகாள்ேவாம். 
இ�ப்��ம், சட்டப்�ரவ் காலக்ெக�ைவ சந்�ப்ப� ேபான்ற 
காரணிகளின் அ�ப்பைட�ல் ெதா�லாளரக்�க்� �ன்�ரிைம 
வழங்கப�ம். 
 

• உங்கள் �ரசச்ைனகைள �ரப்்பதற்காக  நீங்கள் என்ன ���கைள 
எ�க்கலாம் என்ப� பற்� ெபா�வான �ைற�ல் உங்க�க்�த்  
நாங்கள் அ��ைர வழங்கலாம், ஆனால் நீங்கள் என்ன நடவ�க்ைக 
எ�க்க ��ம்���ரக்ள் என்பைதத் �ரம்ானிப்ப� உங்கள் உரிைம. 
உங்கள் அ�காரம் இல்லாமல் உங்கள் சாரப்ாக நாங்கள் ஒ�ேபா�ம் 
நடவ�க்ைக எ�க்க மாட்ேடாம். 
 

• நாங்கள் உங்க�க்� உத�ம்ேபா�, நீங்கள் எங்க�டன் �ன்னஞ்சல் 
�லமாகேவா அல்ல� ெதாைலேப� �லமாகேவா அல்ல� 
��ஞ்ெசய்� �லமாகேவா ேநர�யாக உங்க�க்� ஒ�க்கப்பட்�ள்ள 
பணியாளர ்அல்ல� தன்னாரவ்ல�டன் ெதாடரந்்� ெதாடர�் ெகாண்� 
ேபசலாம். ��ந்தவைர, நிய�க்கப்பட்ட ஊ�யர ்பணி�ரி�ம் அ�த்த 
2 பணி  நாட்க�க்�ள் நியமனக் ேகாரிக்ைகக�க்�ப் ப�லளிப்பார.் 
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• ேமல�க உத�க்காக நாங்கள் உங்கைள ேவெறா� நி�வனத்�ற்�ப் 
பரிந்�ைரத்தால், அவரக்ள் உங்க�டன் ெதாடர�் 
ெகாண்��ந்தாரக்ளா என்பைதச ்சரிபாரக்்க, நாங்கள் உங்கைள 
இரண்� �ைறயாவ� �ன்ெதாடரே்வாம். 
 

• உங்கள் �ரசச்ைனைய  �ரக்்க நாங்கள் எப்ேபா�ம் எங்களால் ��ந்த 
அைனதை்த�ம் ெசய்ேவாம். ���கள் எப்ப� இ�க்�ம் என்பைத 
உ��யாக �ற  ��யா�, ேம�ம் 'நாங்கள் என்ன உதவ ���ம்' 
என்பதன் �ழ் ேமேல பட்�ய�டப்பட்�ள்ள �ள்ளிகளின் வரம்�ற்�ள் 
நாங்கள் எல்லாவற்ைற�ம் �யற்�ப்ேபாம். இந்த வரம்� ��த்� 
நாங்கள் உங்க�டன் ேநரை்மயாக இ�ப்ேபாம் ேம�ம் எங்கள் 
உத�ைய நி�தத் ேவண்�மானால் உங்க�க்� நியாயமான 
அ��ப்ைப வழங்�ேவாம். 
 

எங்களின் உத�ைய ��ைமயாக ெபற நீங்கள் என்ன ெசய்யலாம் 
 

• ��ந்தவைர அ�கமான தகவல்கள், ஆவணங்கள் மற்�ம் 
ஆதாரங்கைள நீங்கள் வழங்�னால், ��ய �ைர�ல், உங்கள் 
ேகள்�க�க்�த் �ல்�யமாக ப�லளிக்க�ம், நீங்கள் என்ன 
���கைள எ�க்கலாம் என்ப�  பற்�ய தகவைல உங்க�க்� 
வழங்க�ம் ���ம். உங்க�க்� �ல்�யமாக ப�ல் வழங்�வதற்� 
ேதைவயான  ேகள்�கைள மட்�ேம உங்களிடம் ேகட்ேபாம். 
 

• உங்கள் �ன்னஞ்சைல�ம், ெதாைலேப�ைய�ம்  ெதாடரந்்� 
கண்காணி�ங்கள். �� தகவைல வழங்க அல்ல� ��தல் தகவைலக் 
ேகார நாங்கள் இவற்ைறப் பயன்ப�த்� உங்கைள 
ெதாடர�்க்ெகாள்ேவாம். 
 

• நாங்கள் உங்க�க்� வழங்�ம் தகவைலப் பற்� உங்க�க்�த் 
ெதரியா�ட்டால் அல்ல� �ழப்பம் இ�ந்தால், எங்க�க்�த் 
ெதரியப்ப��னால் நாங்கள் ேம�ம் உங்க�க்� ெதளி�ப�த்த 
���ம். நீங்கள் மற்ற நி�வனங்களிட��ந்� தகவைலப் ெபற 
��ம்�னால், அவ்வா� ெசய்வதற்� உங்கைள நங்கள் எப்ேபா�ம் 
வரேவற்�ன்ேறாம். 

 


